
 

 

 

 

         Lillehammer 06.06.2019 

Referat fra  STYREMØTE 

Tid:   Onsdag 5/6-19 kl. 17:30 

Sted:   Dokka 
 

Tilstede: Nils, Tom, Per Morten, Ingrid og Staale 

Forfall: Mette 

 

Sak 43-19 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

  Godkjent  

  

Sak 44-19 Referat fra styremøtet 26.04.19 

  Godkjent 

Sak 45-19 Oppsummering av kurset i april 

Mye gode tilbakemelding på kursinnholdet og det sosiale. Noe delte 

tilbakemeldinger på maten. Ros til hotelldirektøren. 

Dans er øverste ønske til neste kurs. 

Sak 46-19 Oppsummering av årsmøtet 

  Greit og ryddig gjennomført. 

Sak 47-19 Formelt vedtak om støtte til Vågåinnsamlingen 

 Vi gir 25 000 til Vågåsaken. 

Sak 48-19 Gjennomgang Arbeidsprogram 2019-20 

*Nils og Staale fortsetter å sitte i arbeidsgruppa for 

fylkeslagssammenslåing 

  * Avklare med Hadeland 

*Skal vi lage en gruppe på Facebook både for informasjon og for å få 

innspill og meninger –høre med Hedmark. 

* Vi spør Bente Stadsvoll om hun vil være vår kandidat til rådet i 

Innlandet (Tom spør) 

Sak 49-19 Kurs til høsten 

  Arbeidsgruppe (?) Astrid Bjørnerud, Trude Fossan og Marit Smistad 

 Tema 

 Linedance avtalt med instruktør 

 Helt med -arbeid for alle. 

 Nils snakker med Frank Jarle Brun om forskningsprosjekt på HINN 

NFU Oppland fylkeslag 

            c/o Staale Stampeløkken 

            Hagehaugvegen 2A 

            2613 Lillehammer 

            E-post: stastamp@gmail.com 

            Telefon 97694452 

www.nfu-oppland.org 



 Staale skriver en mail og informerer om programmet så langt og spør 

om hvordan vi skal legge opp arbeidet videre 

Sak 50-19 Kommende arrangementer 

*REHABILITERINGSKONFERANSEN 2019! Radisson Blu Plaza i Oslo, den 

11.-13. september. Ingen av oss har mulighet 

*Kontaktmøte med Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland 
blir avholdt: Torsdag 26. september 2019. Vi bør være representert 

Sak 51-19 Orienteringssaker 

*Økonomisk status. Vi vurderer når vi har fått støtten for vårkurset før vi 

vurderer å søke om midler ekstrastiftelsen og studieforbundet innlandet, Per 

Morten og Nils ser på mulighetene for bingoinntekter igjen. 

  * SAFO Sør-Øst Vårkonferanse på Scandic Asker, 24.-25. mai 2019 

Nils  

Helse SørØst brukerutvalg Vibeke Seim Haugen fra NFU er foreslått. 

Konferanse oktober samhandlingsreformen 

45 deltakere i hovedsak brukerrepresentanter 

Pasient og brukerombudet -nødvendige og forsvarlige og verdige 

tjenester 

NAV IA og sysselsetting av mennesker med nedsatt funksjonsevne 

BPA bra med BPA i fht helseperspektiv «energieffektivt» Helse er mer 

enn fravær av sykdom 

Bolig og gjengs leie særlig i Oslo 

Rune Kløvtvedt leder av brukerutvalget nå  

5 prosent bruker 48 prosent av ressursene. 

  * Årsmøte i SAFO innlandet 2. mai 2019 kl 18:00  

  Staale valgt som leder for ett år, Nils valgt som varamedlem 

  *FNs spesialrapportør (Se vedlegg) 

  * Min datter Emilie kommer på kino på Lillehammer i september. 

Sak 52-19 Lokallag med lite eller ingen aktivitet hva gjør vi 

Fron, Øystre Slidre og Toten 

Per Morten snakker med Nils A om Øystre 



Staale snakker med Christine Teige 

Sak 53-19 Møteplan 2019. 

  Onsdag 21/8 kl 17:30 Vandrehjemmet Gjøvik Tom kan ikke 

  Tirsdag 24/9 kl 17:30 Øybu? 

Kurshelg med styremøte 18-19-20/10 -2019?? 

Sak 54-19 Evnt 

  Staale lager en oversikt over navn og ePostadresser 

 

 

Vedlegg: 

Hei.  

I mars i år ble Norge hørt/eksaminert i FN vedrørende Konvensjonen om rettighetene til 

mennesker med nedsatt funksjonsevne. Komiteen kom med en del kritikk og anbefalinger til 

Norge. Blant annet gjaldt dette Norges manglende vilje til å gjøre konvensjonen til en del av 

norsk lov, vergemåls ordningen, bruk av tvang og makt, manglende vilje til å finne 

ordninger/tiltak som skal sikre at man ikke re institusjonaliserer, mangler innenfor opplærings 

feltet.  

  

I begynnelsen av oktober 2019, kommer FNs spesialrapportør (SR) til Norge. Hun skal være 

her i 10 dager. Hun har et ønske om å komme rundt og se og høre hvordan tingenes tilstand er 

i Norge. For at hun skal vite hvor hun skal dra er hun avhengig av tips fra blant annet 

organisasjonene. I den anledning sender vi henvendelse til alle våre fylkes- og lokallag for å 

få noen tips fra dere om hvor hun bør vurdere å dra.   

  

De forslagene vi skal komme med må være så konkrete som mulig. Vi har et spesielt ønske 

om å spille inn forslag som gjenspeiler situasjonen innenfor vergemål, tvang og makt, re 

institusjonalisering og manglende aktive og meningsfylte liv samt eksempler rundt opplæring.  

-          Vergemål: Kjenner dere til noen som har vergemål mot sin vilje, eller er fratatt sin 

samtykkekompetanse? Eller det kan være andre ting rundt vergemål som dere reagerer på.  

-          Tvang og makt: Kjenner dere til noen som har omfattende vedtak om bruk av tvang og makt. 

Er de i tillegg av lang varighet og mangler reell revurdering er dette viktig å ha med.  

-          Re institusjonalisering: Her ønsker vi eksempler på steder hvor mange personer er 

samlokalisert. Hvor det er stor grad av felles aktiviteter så som måltider og fritidsaktiviteter 



og lite rom for individuelle ønsker. Steder hvor dagtilbud/aktiviteter er samlokalisert med 

bostedene er også interessant. Har det vært protester mot byggingen er det informasjon som er 

ønskelig å ha med.  

-          Opplæring: Har dere eksempler på kommuner/skoler som har en praksis på å segregere 

elevene. Eller/og skoler som til stor grad bruker ufaglærte til å drive opplæringen.   

  

For vergemålssaker og tvang og makt er det viktig at personens navn kommer frem, hvor i 

Norge personen bor, hvilken problematikk 

 og ikke minst, personen må samtykke. Det er vanskelig å be spesial rapportøren dra hjem til 

personer som ikke har sagt ja til dette. Dette gjelder ikke ved besøk til skoler eller andre 

institusjoner. Der innhenter spesialrapportøren selv samtykke.  

  

Innenfor alle temaene er dere så klart også velkommen til å komme med gode eksempler.  

  

NFU har en frist for å levere inn forslag og må derfor be dere om å oversende eventuelle 

innspill til oss innen utgangen av mai.  

  

  

Med vennlig hilsen  

Hedvig Ekberg 

generalsekretær 

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) 

22 39 60 54 / 97 12 32 18  

 

 

Min datter Emilie 

Så bra! Da finner vi sammen en god dato for septembervisning, og kobler på naturlige 
samarbeidspartnere. 
Bh Vibeke  

 



Vibeke Skistad 

Euforia film🎬 

Mob +47 94 34 16 15  

 

Sendt fra min iPhone 

 

27. mai 2019 kl. 19:27 skrev Staale Stampeløkken <stastamp@gmail.com>: 

Tusen takk, gleder meg til å se resten av filmen 

MVH 

Staale Stampeløkken 

On 27.05.2019 09.58, Vibeke Skistad wrote: 

Og her, en teaser for filmen: 

https://vimeo.com/271462622 

passord = emiliepanorama 

 

Vibeke Skistad, Euforia film 

Nedre gate 7, 0551 OSLO 

Mobil +47 94 34 16 15  

www.euforia.no 

 

 

From: Vibeke Skistad <vibeke@euforia.no> 

Date: Friday, 24 May 2019 at 15:54 

To: "stastamp@gmail.com" <stastamp@gmail.com> 

Subject: "Min datter Emilie" - film og debatt med NFU på laget 

 

Hei Staale 

Takk for praten onsdag, her kommer oppfølgingsmail! 

 

mailto:stastamp@gmail.com
https://vimeo.com/271462622
http://www.euforia.no/
mailto:vibeke@euforia.no
mailto:stastamp@gmail.com
mailto:stastamp@gmail.com


Vi planlegger altså kinovisninger i utvalgte byer i forkant av NRK-visninga, og det blir i Oslo, Trheim, 

Bergen, Lillehammer og Hamar, medio september. Vi kan sammen finne dato, som passer for dere. 

  

Hensikten og målsettingen er at vi i forbindelse med filmvisninger, ønsker å diskutere integrering og 

mangfold ift personer med nedsatt funksjonsevne, som Emilie i filmen. Sammen kan vi løfte 

tematikken, og også skape oppmerksomhet i offentligheten/pressen.  

 

Filmprosjektet er støttet av Extrastiftelsen, og det ble søkt med NFU på laget, som oppfordrer 

lokallagene til å bidra i lanseringsarbeidet. Derfor har jeg kastet meg over deg:) 

 

Under deler jeg mailen far og regissør Kristoffer skrev til Trine Skei Grande, da han inviterte henne til 

å delta på Oslovisninga.  

 

Vi snakkes, 

Bh Vibeke 

 

Vibeke Skistad, Euforia film 

Nedre gate 7, 0551 OSLO 

Mobil +47 94 34 16 15  

www.euforia.no 

 

Jeg har laget en dokumentarfilm om datteren min, Emilie, som har Downs syndrom, der jeg følger 

henne gjennom et år på Toneheim Folkehøyskole. 

 

Toneheim folkehøyskole er en kjent utklekkingsanstalt for toppmusikere innen klassisk og jazz. 

Likevel ser de på Emilie og andre elever med spesielle behov som viktige for skolen. Rektor Jon 

Krognes mener at det ikke først og fremst er Emilie som trenger å integreres, men de ”normale” 

elevene som må lære å fungere i fellesskap med andre. Hundre individualister blir ikke et orkester, 

sier Krognes.   

 

Med filmen ønsker jeg å vise at mennesker som fraviker fra «normalen» har minst like stort 

potensiale for å utvikle seg som andre, og at deres bidrag kan ha stor verdi og betydning for 

menneskene rundt dem og samfunnet forøvrig.  

http://www.euforia.no/


 

Filmen vil bli vist på NRK til høsten, men vi ønsker først å vise den på utvalgte kinoer. 

 

I den forbindelse planlegger vi arrangementer i noen byer, der vi inviterer mennesker med ulike 

perspektiver og kompetanse til å delta i samtaler om mangfold og inkludering, både på filosofisk, 

politisk og praktisk nivå.  

Vi ønsker å ha med deg på dette! 

 

Vennlig hilsen Kristoffer Carlin, far og regissør, tlf 98257576 

 

Filmen er støttet av Fritt Ord, NFI, Viken Filmsenter og Ekstrastiftelsen, og produseres av Motlys, ved 

produsenter Sigve Endresen, Thomas Robsahm og Ingunn H. Knudsen. 
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